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 भर्ना सम्बन्धी र्ोट  

 

सेवनहरूको प्रबन्ध 
 

Ruttonjee Hospital (RH) 

क्लिनर्कि सेवनहरू अन्य सेवनहरू 

• 24-घण्टे दघुाटर्न तथन आकक्मिक 

सेवन 
• एर्ेमथेससयन 
• सघन हेरचाह इकाई 

• जेरिएट्रिक  

• अशलततन तथन पुर्मथनापर्न सेवन 
• औषधी 
• अथोपेडिक तथन िनउिनिोजी  
• पल्िोएट्रटभ मयनहनि केन्र 

• प्यनथोिोजी 
• िेडियोिोजी 
• श्वनस-प्रश्वनस सम्बन्धी उपचनि 

• शल्यक्रियन 

• िुटु सम्बन्धी/पल्िोर्िी 
पल्िोर्िी रिहनबबसिटेसर् 

कनयािि 

• संयुलत इन्िोमकोपी एकनइ 

• सनिुदननयक मवनम्य सेवन 
• सिुदनय जेरियनट्रिक िूल्यनङ्कर् 

सेवन 
• ववद्युत चचक्रकत्सकीय 

नर्दनर्नत्िक एकनइ 

• जेरियनट्रिक ट्रदवन अमपतनि 

• मवनम्य स्रोत केन्र 

• ववशेष नर्वनस वनिा 
• ववशेषज्ञ बट्रहिङ्ग ववभनग 

• मवयंसेवक सेवन 
• पुिोट्रहत तथन देहनती सेवन 

  

सम्बद्ध मवनम्य सेवनहरू  
• िर्ोचचक्रकत्सन 
• आहनि ववद्यन 
• िेडिकि सोसि सेवन 
• पेशनगत थेिनपी 
• फनिेसी 
• क्रफक्जयोथेिनपी 
• खुट्टन सम्बन्धी चचक्रकत्सन 
• प्रोमथेट्रटक-अथोनतक 

• क्मपच थेिनपी 

 

 
फारे्मसी सेवा सर्मय 
 

RH (G/F) 

24 घण्टे सेवन, 03:00 - 04:00 बजे सेवन सिय 

 

 

律敦治及鄧肇堅醫院 
Ruttonjee & Tang Shiu Kin 

Hospitals 
266 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong 

वेवसाइि: http://www.ha.org.hk/rtskh 

 
 

 

साधारण टनयर्मनहरू 
 

1. सही ढङ्गले टबरार्मी िताा गनार्मा अस्पताललाई सहज बनाउनको लाटग, कृपया ितााको 
अवटधर्मा टबरार्मीको ठेगाना िेखाउने कागजातहरू पेश गनुाहोस् जसै्त, टवि्युत वा 
िेटलफोन टबल।  ितााको अवटधर्मा ठेगानाको प्रर्माण उपलब्ध गराउन असक्षर्म A&E 

टबरार्मीहरूले यो कुरा पटछ उपलब्ध गराउन सक्छन्। 

2. उपयुक्त उपचारको लाटग सही पटहचान सुटनटित गना, अस्पतालर्मा भनाा भएको 
सर्मयर्मा स्वास्थ्य स्याहार प्रिायकहरूद्वारा स्याहार प्रटिया अवटधर्मा व्यक्तक्तगत 
डािालाई प्रर्माटणत गना सटकन्छ। 

3. उपयुक्त भएसम्म टबरार्मीहरूलाई टर्मटित टलङ्ग वाडार्मा भनाा गना सटकन्छ। 

4. कृपया अस्पतालद्वारा लागू गररएका संिर्मण टनयन्त्रण उपायहरूलाई अनुसरण गरी 
टतनीहरूको पालना गनुाहोस्। 

5. टबरार्मीहरू असहर्मत नहुुँिासम्म, अस्पतालर्मा तपाईंलाई भेि्न अनुरोध गने 
व्यक्तक्तहरूलाई HA अस्पतालले टबरार्मीहरूको वाडा / बेड नम्बर खुलासा गना 
सके्नछ।  टबरार्मीहरूले कुनै पटन व्यक्तक्तलाई आफूहरूको अस्पतालर्मा भनाा तथा 
वाडा/बेड नम्बर खुलासा गनार्मा आपटि जनाउुँछन् भने कृपया G/F, Hospital Main 

Building, Ruttonjee Hospital को प्रशासन कायाालयका वाडा कर्माचारी वा कर्माचारी 
सिस्यहरूलाई सूटचत गनुाहोस्।  हाम्रो हालको प्रणाली अन्तगात, तपाईंले खुलासा 
गनार्मा आपटि जनाउनुहुन्छ भने अस्पतालर्मा भनाा र तपाईंको वाडा/बेड नम्बर िुबैको 
तथ्याङ्कलाई खुलासा गररनेछैन।  सोचनीय रूपर्मा, हार्मीले यस चरणर्मा खुलासा 
नगररएका वसु्तहरूको चयनलाई अनुर्मटत टिन सकै्दन ।ं 

6. अस्पताल र टबरार्मीहरूकोबीचर्मा इच्छाइएको सञ्चार गनाका लाटग, हार्मीले 
टबरार्मी/नातेिारहरूलाई टनटिाष्ट व्यक्तक्तको फोन नम्बर उपलब्ध गराउन सुझाव गछौं।  
वाडाका कर्माचारीले टबरार्मीको अवस्था पररवतान हुुँिा वा आवश्यक पिाा टनटिाष्ट 
नातेिारलाई सम्पका  गनेछन्। 

7. कृपया िोभाषे सेवाहरूको आवश्यकता र हाते हस्ताक्षर सेवाहरूको लाटग स्वास्थ्य 
स्याहार पेशेवरहरूलाई सम्पका  गनुाहोस्। 

8. टबरार्मीका व्यक्तक्तगत सार्मरीहरू/ रू्मल्यवान वसु्तहरू 
(a) टबरार्मी कृपया Hospital Authority (“HA”) को अस्पताल ("अस्पताल) र्मा भनाार्मा 

र भनााको अवटधर्मा आफूसुँग व्यक्तक्तगत सार्मरीहरू / रू्मल्यवान वसु्तहरू 
नल्याउनुहोस्। 

(b) टबरार्मीले अस्पतालर्मा भनाा हुुँिा आफ्ना सबै व्यक्तक्तगत सार्मरीहरू/ रू्मल्यवान 
वसु्तहरूको ख्याल राख्नुपछा ।  उक्त सबै वसु्तहरू (टबरार्मीद्वारा राक्तखएको वा 
अस्थायी रूपर्मा अस्पतालद्वारा राक्तखएको भएतापटन) टबरार्मीको एकल जोक्तखर्मर्मा 
हुन्छन् र टबरार्मीले HA / अस्पताल कुनै पटन तररकाले उक्त वसु्तहरूर्मा हुने कुनै 
पटन हानी वा क्षटतको लाटग टजमे्मवार हुुँिैन भने्न कुरार्मा सहर्मटत जनाउनुहुन्छ।  
टबरार्मी अस्पतालर्मा अब उपरान्त नबसे्न हुुँिा (टडस्चाजा वा अन्य पररक्तस्थटतहरूको 
कारणले) ("टडस्चाजा") उक्त सबै वसु्तहरूलाई पटन टबरार्मी वा टबरार्मीको नटजकको 
नातेिार/ ओगिेको ठाउुँको अटभपे्रररत वा वास्तटवक व्यक्तक्तगत प्रटतटनटधद्वारा 
हिाइनुपछा  वा सङ्गकलन गररनुपछा । 

(c) टबरार्मीको नगि अस्पतालद्वारा अस्थायी रूपर्मा राक्तखन्छ भने, अस्पतालले नगिलाई 
सुरक्षा कारणको लाटग HA को बैंकर्मा जम्मा गना सक्छ। टडस्चाजा गिाा टबरार्मी वा 

टबरार्मीको नटजकको नातेिार/ ओगिेको ठाउुँको अटभपे्रररत वा वास्तटवक व्यक्तक्तगत 
प्रटतटनटधलाई नगिको सर्मान रकर्म टफताा टिइनेछ। टबरार्मीले बैंक खातार्मा नगिबाि 
उत्पन्न भएको कुनै पटन ब्याज पूणा रूपर्मा HA को हुन्छ भने्न कुरार्मा सहर्मटत 
जनाउनुहुन्छ। 

(d) टबरार्मीले अस्पतालर्मा टडस्चाजा पटछको तीन र्मटहनाभन्दा बढीको लाटग नहिाइएका 
वा सङ्कलन नगररएका व्यक्तक्तगत सार्मरीहरू/ रू्मल्यवान वसु्तहरू (अस्पतालद्वारा 
अस्थायी रूपर्मा राक्तखएका वसु्तहरू सटहत) टबरार्मीद्वारा छोटडएको र्माटननेछ र 
अस्पतालले त्यसपटछ कुनै पटन सर्मयर्मा र उपयुक्त ठाटनने कुनै पटन तररकार्मा उक्त 
वसु्तहरूलाई व्यवक्तस्थत गना सक्छ र व्यवस्थापनको लाभ (कुनै भएर्मा) अस्पतालद्वारा 
आफ्नै प्रयोगको लाटग धारण गना सटकन्छ भने्न कुरार्मा सहर्मटत जनाउनुहुन्छ। 
टबरार्मीले यसका साथै उक्त वसु्तहरू सड्ने, हाटनकारक, अटप्रय वा अन्यथा प्रटतघाती 
भएर्मा, अस्पतालद्वारा टबरार्मी वा टबरार्मीको नटजकको नातेिार/ ओगिेको ठाउुँको 
अटभपे्रररत वा वास्तटवक व्यक्तक्तगत प्रटतटनटधलाई सूटचत नगरी कुनै पटन सर्मयर्मा र 
उपयुक्त ठाटनने कुनै पटन तररकार्मा टतनीहरूलाई व्यवक्तस्थत गना सक्छ र अस्पताल 
त्यसबाि हुने कुनै पटन हानी वा क्षटतको लाटग टजमे्मवार हुुँिैन भने्न कुरार्मा सहर्मटत 
जनाउनुहुन्छ। 

9. अस्पतालर्मा टचटकत्सकीय उपकरणको प्रयोग सटहत आवश्यक सेवाको लाटग टवि्युत 
आपूटता गररएको छ। टबरार्मी तथा आगनु्तकहरूले पावर आपूटता प्रणाली तथा 
जीवनलाई सहायता गने उपकरणर्मा हुने टवघिनलाई हिाउनको लाटग पूवा स्वीकृटत 
टबना भवनको कुनै पटन सकेि आउिलेिर्मा र्मोबाइल फोन, ल्यापिप र चाजार जस्ता 
टवि्युतीय उपकरणहरू जडान गनुा हुुँिैन। 

10. अस्पतालर्मा टनम्न कायाहरू गना प्रटतबन्ध छ: 
• अस्पतालको अनुर्मटत टबना कुनै पटन अल्प आहार, सार्मरी वा लेख टबिी गना वा 

भाडार्मा टलन 
• र्मागािशान टिने कुकुरहरू भएका व्यक्तक्तहरू बाहेकका घरपालुवा जनावरलाई 

अस्पतालर्मा अनुर्मटत टिइएको छैन। 
• धुम्रपान गना वा खुला बिीको प्रयोग गना 
• अन्य टबरार्मीहरूलाई टिक्क लागे्न कुनै पटन आवाज टनकाल्न 

11. अस्पतालको कम्पाउण्ड टभत्र जुवा खेल्नघूसखोरी प्रावधानको रोकथार्मका 
प्रावधानहरू अनुसार, अस्पतालको कर्माचारीले सावाजटनक जनताहरूबाि प्रस्ताव 
गररएको कुनै पटन लाभको इच्छा राख्नु वा स्वीकार गनुा हुुँिैन। 

12. टबरार्मीहरूलाई क्तिटनकल कर्माचारीको सहर्मटत प्राप्त नगिाासम्म अस्पताल 

कम्पाउण्ड नछोड्नको लाटग सुझाव टिइएको छ। 

13. यटि भनाा गररएका टबरार्मीहरू अटभभावकत्व आिेश अन्तगातका हुन् भने कृपया वाडा 

स्टाफलाई सूटचत गनुाहोस् र अटभभावकको सम्पका  टववरण प्रिान गनुाहोस्। 

14. आपतकालीन प्रटतटिया स्तर अन्तगात, अस्पतालले अस्पताल प्राटधकरणको टनिेशन 

अनुसार पटछल्लो भ्रर्मणको व्यवस्था लागू गरेको छ। 
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खाना खाने सर्मय  
 

टबहानको खाजा: 

टबहानको 7:00 बजे 

टिउुँसोको खाना: 

टिउुँसोको 11:30 बजे 

रातीको खाना: 

बेलुकाको 6:00 बजे 

((नोक्सान हुन नटिनका लाटग, स्वत: तयार गररएको खानाको व्यवस्था गनुाभएको छ भने वाडा 
कर्माचारीलाई सूटचत गनुाहोस्।)  (कृपया खररि गररएका खानेकुरार्मा र्मागाटनिेशनहरू 
हेनुाहोस्।) 
 
 

भूक्तानी 
 

हाम्रो अस्पतालको अन्तरङ्ग शुल्कहरू अस्पतालर्मा पैसा साि्ने व्यक्तक्त (कायाालय सर्मय) 

वा िुघािना तथा आकक्तिक िताा काउन्टर (गैर-कायाालय सर्मय) र्मा टडस्चाजाको सर्मयर्मा 
तय गना सटकन्छ।  टबल तय गनाको लाटग, कृपया टबलको पछाटड भुक्तानी जानकारीर्मा 
उि्घृत गनुाहोस्।  कुनै पटन सोधपूछको लाटग कृपया G/F को हाम्रो िोफ कायाालय र्मा 
सम्पका  गनुाहोस् वा 2291 1096.र्मा फोन गनुाहोस्। 

 
 

अस्पताल सुटवधाहरू 
 

• चरे्मनागृह / सुटवधा स्टोर / भेक्तिङ्ग रे्मटसनहरू 

 चरे्मनागृह LG1/F, अस्पतालको रु्मख्य भवन 

 24-घणे्ट सुटवधा स्टोर LG3/F, अस्पतालको रु्मख्य भवन 

 भेक्तिङ्ग रे्मटसनहरू: GF ि LG3/F, अस्पतालको रु्मख्य भवन 

• पुनस्थापना बगैंचा 

G/F, फारे्मसीको नटजक 

• स्वचाटलत िेलर रे्मटसन (ATM) 

 LG3/F को प्रवेश द्वार, अस्पतालको रु्मख्य भवन 

• बेररयर टि एके्सस 

र्म्बि 55 वनर्चनइ िोिको प्रवेश र्क्जक सिफ्ट 

 
 
 

अन्य टबरार्मी सेवाहरू 
 

• रे्मटडकल रेकडा / डेिा पहुुँच 

 टबरार्मीहरूलाई रे्मटडकल रेकडाहरू / डेिा पहुुँचका प्रटतटलटपहरू हेने वा अनुरोध 
गनुापने आवश्यकता परेर्मा कृपया LG1/F र्मा अवक्तस्थत अस्पतालको रु्मख्य भवनर्मा हाम्रो 
रे्मटडकल रेकडाहरूलाई बढ्न टिनुहोस्। 

• गैर आकक्तिक एमु्बलेन्स यातायात सेवाहरू (NEATS) 

 कृपया कर्माचारीलाई टवशेष वाडार्मा राख्नुहोस्। 

• सर्माज कल्याण सेवाहरू 

 अस्पतालको रु्मख्य भवनर्मा LG1/F र्मा अवक्तस्थत टचटकत्सा सार्माटजक काया टवभागर्मा 
सम्पका  गनुाहोस्।  िेटलफोन: 2291 1065 / 1052, फ्याक्स: 2836 6706 

• 24-घणे्ट सोधपूछ हिलाइन: 

• संवािात्मक आवाज प्रटतटिया प्रणालीको लाटग कृपया 2291 2222 र्मा फोन गनुाहोस् 
 

 

 

 

 

व्यक्तक्तगत डेिा (गोपनीयता) अध्यािेश 
 

टवसृ्तत टववरणहरूका लाटग कृपया भनाा केन्द्रर्मा पोस्ट गररएको (अटभभावकला सूचना) 

लाई उि्घृत गनुाहोस्। 
 
 
 

प्रटतटिया 
 

तपाईंसुँग कुनै प्रटतटिया वा प्रशंसाहरू छन् भने, कृपया 2291 2020 र्मा फोन गनुाहोस् वा 
सेवा सुझाव फारार्म भनुाहोस् र अस्पतालको सुझाव बाकसहरूर्मा खसाल्नुहोस् वा 
rtskh_pro@ha.org.hk र्मा इरे्मल गनुाहोस् वा 1/F, प्रशासटनक टबक्तिङ्ग, रुट्टोनजी हक्तस्पिल 

र्मा टबरार्मी सम्बन्धी अटधकारीलाई सम्पका  गनुाहोस्।  
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